Zápis z 5. mimoriadneho rokovania Rady Fondu na podporu umenia
Dátum a hodina: dňa 14.4.2021 o 15.00 hod.
Miesto: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava (zasadnutie sa uskutočnilo online)
Prítomní: Silvia Stasselová, Igor Piačka, Dušan Buran, Marta Součková, Alžbeta Lukáčová, Irina
Čierniková, Matúš Bieščad, Anna Miklovičová, Rastislav Steranka, Jozef Kovalčik, Andrea Čurná, Eva
Turanská
Neprítomní: Predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia (ďalej len „rada fondu“) Silvia Stasselová, otvorila 5.
mimoriadne rokovanie rady a privítala nového člena rady, pána Rastislava Steranku, ktorý bol zvolený
k 14.4.2021.
Pani Miklovičovú poverila predsedníčka rady overením zápisu zo zasadnutia.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila Annu Miklovičovú za overovateľku zápisu z 5. rokovania rady fondu.
Program:
1. Schválenie programu.
2. Informácia o hlasovaní per rollam – predkladá riaditeľ FPU.
3. Voľba predsedu a podpredsedu rady FPU – predkladá riaditeľ FPU.
4. Voľba členov odborných komisií Fondu na podporu umenia – Výzva 4/2021 na predkladanie
žiadostí o finančné prostriedky - predkladá riaditeľ FPU.
5. Informácia o činnosti kancelárie od 9.4.2021- 14.4.2021 – predkladá riaditeľ FPU.
6. Rôzne.

K bodu č. 1:
Pred rokovaním dostali členovia rady fondu elektronickou poštou podklady k zasadnutiu rady.
Predsedníčka rady fondu vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu
programu.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rada fondu schválila návrh programu 5. rokovania rady fondu.

K bodu č. 2:
Riaditeľ v tomto bode podal informáciu o hlasovaní per rollam vo veci schválenia zmeny Rokovacieho
poriadku Rady FPU.
Vzhľadom na situáciu, ktorá neumožňuje vykonať voľbu predsedu rady a podpredsedu rady prezenčne
v sídle fondu, bolo potrebné prijať zmeny v Rokovacom poriadku Rady FPU, aby sa hlasovanie mohlo
uskutočniť online prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
Uznesenie č. 44/2021:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na
podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
vnútorný predpis Rokovacieho poriadku Rady Fondu na podporu umenia po úpravách v znení, v akom
je priložený k tomuto uzneseniu.
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Za: 8
Proti:0
Zdržal sa:0
Elektronickým hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

K bodu č. 3:
Riaditeľ fondu informoval prítomných členov rady, že dňa 19.4.2021 končí funkčné obdobie
predsedníčke rady Ing. Silvi Stasselovej, preto je potrebné zvoliť nového predsedu alebo predsedníčku
rady so začiatkom funkčného obdobia od 20.4.2021. Rovnako prebehne voľba podpredsedu alebo
podpredsedníčky rady, keďže podpredseda rady Mgr. Jozef Švolík ďalej nevykonáva funkciu člena rady.
Riaditeľ upozornil, že v súlade s Rokovacím poriadkom rady z dňa 13.4.2021, v prípade, ak nie je možné
vykonať voľbu predsedu rady a podpredsedu rady prezenčne v sídle fondu, hlasovanie sa uskutoční
prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Preto aj v tomto prípade voľba
prebehne cez aplikáciu umožňujúcu tajné hlasovanie online. Poverený zamestnanec fondu spustí
hlasovanie na elektronickom hárku, kde je uvedené meno a priezvisko každého kandidáta a možnosť
„zdržiavam sa hlasovania“. Následne vyzve všetkých členov rady, aby hlasovali za jedného z kandidátov
alebo za možnosť „zdržiavam sa hlasovania“. Hlasovanie je zastavené po voľbe všetkých členov rady,
výsledky hlasovania sa uložia v systéme a zobrazia všetkým zúčastneným na zasadnutí rady.
Členovia rady pristúpili k tajnému hlasovaniu online prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ako
prvá sa uskutočnila voľba predsedu rady. V prvom kole hlasovania získal nadpolovičnú väčšinu hlasov
Dušan Buran. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v online hlasovacích hárkoch a sú prílohou tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 45/2021:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na
podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na
vedomie výsledok tajnej voľby predsedu rady, kde sa na základe výsledkov stal predsedom rady Dušan
Buran ku dňu 20.4.2021.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
Členovia rady pokračovali v tajnom hlasovaní a volili podpredsedu rady. Voľba prebiehala v troch
kolách. Podpredsedníčkou rady sa stala Silvia Stasselová, ktorá získala v treťom kole nadpolovičnú
väčšinu hlasov. Výsledky hlasovania boli zaznamenané v online hlasovacích hárkoch a sú prílohou tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 46/2021:
Rada Fondu na podporu umenia v súlade s § 4 ods. 2 písm. j) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na
podporu umenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov berie na
vedomie výsledok tajnej voľby podpredsedu rady, kde sa na základe výsledkov stala podpredsedníčkou
rady Silvia Stasselová ku dňu 20.4.2021.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 4:
Rada fondu zvolila členov odbornej komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí vo
Výzve č. 4/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky. Najskôr bolo vyžrebované celkové
poradie členov jednotlivých odborných komisií fondu. Rada fondu následne zvolila zvyšné dve pätiny
členov predmetných odborných komisií a náhradníkov. Výsledky boli zaznamenané v hlasovacom
hárku, ktorý je prílohou k tejto zápisnici.
V rámci tohto bodu bol predložený návrh na rozdelenie odbornej komisie pre podprogram 1.5
Literatúra. Členovia rady sa zhodli na nasledovnom rozdelení do skupín:
Spoločná komisia pre 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
1. Anoškinová Viera
2. Belková Zuzana
3. Gallik Ján
4. Humajová Daniela
5. Jaško Ľubomír
6. Kepštová Ľubica
7. Lomenčík Július
8. Martinová Ina
9. Ondrejička Erik
10. Panáková Beáta
11. Suballyová Ľubica
12. Taranenková Ivana
13. Tazberík Ján
14. Vallová Miroslava
15. Vojtech Miloslav
16. Juráňová Jana
17. Vráblová Timotea
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Spoločná komisia pre

1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.5.5 Tvorba prekladov umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie
1.5.9 Kritické vydanie slovenskej literárnej klasiky

1.Belková Zuzana
2. Debnár Marek
3. Gallik Ján
4. Humajová Daniela
5. Jaško Ľubomír
6. Jaglová Tatiana
7. Koželová Soňa
8. Lomenčík Július
9. Martinová Ina
10. Marcelli Miroslav
11. Ondrejička Erik
12. Taranenková Ivana
13. Tazberík Ján
14. Vallová Miroslava
15. Vojtech Miloslav
16. Juráňová Jana
Uznesenie č. 47/2021:
Rada Fondu na podporu umenia súhlasí s návrhom rozdelenia členov odbornej komisie pre podprogram
1.5 Literatúra na dve samostatné komisie v zložení v akom boli predložené na rokovanie rady.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

K bodu č. 5:
Riaditeľ fondu informoval o činnosti kancelárie od 9.4.2021- 14.4.2021
-

do kancelárie fondu neprišli od posledného rokovania rady žiadne nové nominácie na členov
odborných komisií

Uznesenie č. 48/2021:
Rada Fondu na podporu umenia berie na vedomie informáciu o činnosti kancelárie od 9.4.202114.4.2021
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.
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K bodu č. 6:
V bode rôzne riaditeľ upozornil na nejednoznačnosť postupu pri vyraďovaní žiadostí o štipendium,
ktoré boli v totožnej podobe predložené do nesprávneho podprogramu a následne do toho, kam
obsahovo spadajú. Ak by bol uplatnený doslovný výklad uvedený v Štruktúre podpornej činnosti na rok
2021, tak by akákoľvek druhá žiadosť mala byť vyradená. Preto navrhuje, aby žiadosti o štipendium,
ktoré budú vyradené z dôvodu nesprávneho zaradenia do podprogramu, neboli vyradené, ak budú
opätovne predložené do podprogramu, kam obsahovo patria.
Uznesenie č. 49/2021:
Rada Fondu na podporu umenia schvaľuje, aby žiadosti o štipendium, ktoré boli vyradené z dôvodu
nesprávneho zaradenia do podprogramu, mohli byť opätovne predložené do podprogramu, kam
z obsahovej stránky patria.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:0

Najbližšie zasadnutie rady: 6.5.2021 o 14:00
Bratislava 14.4.2021
Zápis vyhotovila: Eva Turanská
Zápis overila: Anna Miklovičová
Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia
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Príloha č. 1:

Zápisnica z tajnej voľby predsedu a podpredsedu Rady FPU z dňa 14.4.2021
Hlasovanie prebiehalo na základe článku 3, bod 6 Rokovacieho poriadku Rady FPU.

I.

Výsledky voľby predsedu Rady FPU

1. Dušan Buran
2. Silvia Stasselová
3. Alžbeta Lukáčová

5 hlasov
3 hlasy
1 hlas

Na základe výsledkov sa predsedom rady stal Dušan Buran.

II.

Výsledky voľby podpredsedu Rady FPU

1.Kolo
1. Matúš Bieščad
2. Alžbeta Lukáčová
3. Silvia Stasselová

3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy

1. Matúš Bieščad
2. Alžbeta Lukáčová
3. Silvia Stasselová

2 hlasy
4 hlasy
3 hlasy

2. Kolo

3. Kolo
1. Alžbeta Lukáčová
3. Silvia Stasselová

4 hlasy
5 hlasov

Na základe výsledkov sa podpredsedníčkou rady stala Silvia Stasselová.

Bratislava 14.4.2021

Zápis vyhotovila: Eva Turanská
Zápis overila: Anna Miklovičová

Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady Fondu na podporu umenia

Príloha k bodu č. 4 - 5. mimoriadne rokovanie Rady FPU – 14.4.2021
Výzva č. 4/2021 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia
OK 6. Mesto kultúry

6.1.1 Mesto kultúry – prípravná fáza
6.2 Mesto kultúry (iné subjekty)
spoločná 7 členná komisia

Číslo
člena

Meno a priezvisko

Vyžrebované
poradie

Hlasovanie
Za

Proti

Zdržal
sa

Pozn.

Výsledok

1

Feglová Viera

3

žreb

2

Gruska Damas

6

3

Jaurová Zora

4

4

Korecký Ján

10

9

0

0

voľba č. 2

5

Marko Rastislav

5

9

0

0

voľba č. 1
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Mrvová Zuzana

7

9

0

0

voľba č. 3

7

Šmatlák Martin

8

9

0

0

8

Strážay Pavel

9

9

0

0

9

Trnovská Katarína

1

žreb

10

Kollárová Eva

2

žreb

9

0

0

náhradník č. 2
žreb

náhradník č. 1

Hlasovanie členov Rady bolo jednomyseľné.
Na základe žrebovania a voľby sa členmi odbornej komisie 6.1.1, 6.2 sa stávajú:
1. Trnovská Katarína
2. Kollárová Eva
3. Feglová Viera
4. Jaurová Zora
5. Marko Rastislav
6. Korecký Ján
7. Mrvová Zuzana

Náhradník č. 1: Strážay Pavel
Náhradník č. 2: Gruska Damas

V Bratislave dňa 14.4.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.
riaditeľ FPU

Ing. Silvia Stasselová
predsedníčka Rady FPU

